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Fælles nyt fra foreninger i
Krejbjerg og omegn

Høstfest
Lørdag 29. september kl. 19.00
Forret:
Delegardo på salatbund. Hertil serveres
frisk brød.
Hovedret:
Babercuestegt nakkefilet el. rosastegt oksefilet.
Alm. salat el. pastasalat.
Krydrede kartofelbåde, små kartofler med persille.
Dessert:
Æblepie med cremefraiche, kaffe the og småkager.
Natmad:
Røde pølser med brød.
Susanne Troelsgaard har, i lighed med tidligere år, lovet at holde
høsttalen.
Musikken leveres af DJ. Ulrik (kendt fra sommerfesten 2006) han
tilpasser repertoiret efter publikums ønsker.
Tilmelding: Senest 26. september,
til Kirsten 97 56 30 62 eller Søren 97 56 31 85, liste i forsamlingshuset eller www.krejbjerg.dk
Pris i alt pr. kuvert 175,-

Så er vi her igen!
Efter en lang sommerpause genoptager vi så arbejdet i foreningerne.
Det har været en dejlig pause, ikke mindst fordi vi har kunnet læne
os op af en stor succes, nemlig årets byfest.
Lad mig endnu engang takke for jeres store opbakning til dette
arrangement, og ikke mindst den megen positive omtale der har
været siden.
Vi læner os ikke op af succesen uden at være bevidste om at arrangementet forpligter. Vi er da også allerede i gang med at finde egnet
underholdning til næste års arrangement, som vi forventer, vil blive
afholdt lørdag d.
28/6.
Økonomisk var
arrangementet
også tilfredsstillende, vi havde
som bekendt
lavet en sponsorkontrakt med
KÆMPE BYFEST
Spar Salling og
oven i den store
i Krejbjerg 2007
opbakning, ja så
blev overskuddet heller “ikke så ringe endda”. Vi er derfor i de 2 foreninger blevet enige om at hensætte et beløb til etablering af en
flagallé i byen. Vi har i øjeblikket en ansøgning liggende hos kommunen om noget teknisk vedr. etableringen og forventer at få et
positivt svar, så alléen vil være at finde hen over efteråret.
Kalenderen hopper i disse dage over i efteråret, hvilket giver kortere
dage og længere aftener, aftener som vi håber at I vil bruge på nogle
af de arrangementer og aktiviteter som er omtalt i denne udgave.
Med ønsket om et lunt og godt efterår!
Bjarne Støjberg

Malerarbejde: Inde/ude,
Nybyg,
Tapet,
Renovering,
Veligehold og
Reperationer.

Heden 9, 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 12 50
Mobil 40 59 81 61
Fax 97 56 12 49
CVR-nr. 26 04 42 27
E-mail: spoettrupmaler@mail.dk

Gymnastikstart i Krejbjerg Forsamlingshus
Igen i år er vi stolte over at kunne præsentere mange forskellige
gymnastikhold – for både små og store. For alle hold er der tilmelding ved træningsstart i Krejbjerg Forsamlingshus jf. nedenstående
tidspunkter:
Voksne Piger starter tirsdag 18. september kl. 19.15 – 21.15.
Træner er Lone Jensen.
Leg og Rytme (4-7 år) starter onsdag 19. september kl. 16.15 –
17.15. Dorthe Kristensen der igennem flere år har trænet de små i
gymnastik har i år valgt at stoppe. Vi vil gerne benytte lejligheden til
at sige mange tak for den gode indsats. Vi har endnu ikke fået trænerstillingen på plads. Men bare mød op – Leg og Rytme fortsætter
som før.
Rytme og Spring (8-16 år) starter onsdag 19. september kl. 17.15 –
18.45. Træner er Lona Rossen og Kaj Balling – både Lona og Kaj
har også i år et godt program – så blot mød op.
Parhold starter onsdag 19. september kl. 19.00 – 21.00.
Træner er Mette Stisen.

Badmintonstart i Krejbjerg Forsamlingshus
Tilmelding til badminton efterår 2007 i Krejbjerg Forsamlingshus
skal ske til Pia Skipper på tel. 97 56 32 42. Pris: kr. 600,- pr. bane
pr. time. Sæson gælder indtil 1. april 2008.
Der er stadig ledige tider.

Håndbold for Herrer
Træningsstart for håndbold, Herrer (min. 21 år), Serie 3 – med
turneringsstart til oktober – Tilmelding ved Per Pedersen på tel.
50 71 20 08.
Ambition: Oprykning til Serie 2 – Vi har allerede nu et stærkt hold
der ikke behøver træning - men vi kan altid bruge flere kræfter.

Hundetræning
Krejbjerg Ungdoms- og Idrætsforening vil fortsætte successen
med Hundetræning – denne gang til efteråret – med samme træner – Claus Thisted. Hundetræningen er kun for de tidligere deltagere – men er du ny – så mød alligevel op for at få en snak med
Claus om evt. opstart af nyt hold til foråret 2008.
Claus kalder til 3 x træning med start tirsdag 28. august 2007 kl.
19.00 på plænen ved Krejbjerg Forsamlingshus.
Pris: kr. 100,- som betales 1. gang.
Det er et krav for deltagelse, at man har tegnet en lovpligtig hundeansvarsforsikring.

Oprydningsdag - lørdag d. 6. oktober
Vi mødes til kaffe i forsamlingshuset kl. 09.00.
Er du faldet over et eller andet som du ønsker
ændret, eller mener du der er et eller andet som burde gøres er
du meget velkommen til at rette henvendelse til en af foreningerne så vi kan få det med i planlægningen af dagen.
Derudover er du meget velkommen til at møde op i huset ovennævnte dag og give et nap med, husk det er os alle der ser byen næsten
hver dag og derfor vil kunne nyde alle tiltag fra sådan en dag.

Fællesspisning i oktober
Fredag 26. oktober er der endnu en fællesspisning i forsamlingshuset.

Vil du være med til at lave maden og dermed også
bestemme menuen hører vi gerne fra dig allerede nu!
Så indtil videre kommer her de sparsomme oplysninger:
Arrangementet starter kl. 19.00.
Menuen er ubekendt, men består som minimum af hovedret og
dessert, herefter kaffe med en eller anden form for kage.
Øl, vin og vand kan købes.
Entré børn 25,- voksne 50,-

Multibane og Petanque
Husk at bruge Multibanen og Petanque banen, som er til fri afbenyttelse. Har du brug for rekvisitter, bolde, træbat, trøjer – så blot
kontakt Kirsten på 97 56 32 04.

Opråb
Krebjerg Ungdoms- og Idrætsforening
modtager gerne idéer og forslag til aktiviteter
fra Krejbjergs borgere. Blot kontakt KUF’s
formand, Morten på tel. 22 93 05 86.

•
•
•
•

MOTORSAVE

Reservedele til alle mærker
Alt i reparationer
Nye og brugte
Gerne bytte

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22

Julelotteri søndag 9. december
Efter at være fjernet af arrangementslisten, genopstår den igen.
Dog med visse ændringer:
Arrangementet er fra i år overgået til at være et arrangement
afholdt af Krejbjerg Borgerforening alene.
Vi har lavet en sponsoraftale med Danbo møbler i Skive, og dette
vil medføre ikke flere, men bedre præmier.
Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen ved den 9/12.

Arrangementskalender for resten af året
18/9/2007:
19/9/2007:
29/9 2007:
6/10 2007:
26/10 2007:
13/11 2007:
7/12 2007:
9/12 2007:
27/12 2007:

Voksne Piger starter gymnastik
Leg og Rytme, Rytme og Spring
samt Parhold starter gymnastik
Høstfest
Oprydningsdag
Fællesspisning
Generalforsamling i Krejbjerg Borgerforening *)
Julefællesspisning
Julelotteri
Børnenes Juletræ

*) - Vedr. generalforsamling: Da en velfungerende bestyrelse er en nødvendighed for at opretholde et rimeligt aktivitetsniveau i byen er det vigtigt at bestyrelsen er fuldtallig. Derfor er det allerede nu en god ide, at DU overvejer om
DU vil indtræde i bestyrelsen. Krejbjerg Borgerforening hører derfor gerne fra
dig, hvis du er interesseret, eller har spørgsmål.

